PSI Services LLC
3210 E Tropicana Las Vegas, NV 89121
https://www.psiexams.com/tdlr

BỘ CẤP GIẤY PHÉP VÀ QUẢN TRỊ
TIỂU BANG TEXAS
KỲ THI CẤP GIẤY PHÉP HÀNH NGHỀ
THỢ CẮT TÓC BẢN TIN CHO THÍ SINH
Do yêu cầu của xã hội, phần thi thực hành Barber sẽ yêu cầu các ứng viên sử dụng ma-nơ-canh.
Việc miễn trừ vào ngày hết hạn đối với thẻ DL và ID sẽ kết thúc vào ngày 14 tháng 4 năm 2021. DPS khuyến khích các ứng viên cần gia hạn bằng lái xe của họ để lên lịch
hẹn trực tuyến tại văn phòng cấp bằng lái xe địa phương của họ.

Ứng viên chú ý:
Phiên bản tiếng Anh của mục sẽ xuất hiện ở đầu màn hình, sau đó là phiên bản đã dịch bên dưới.
Tóm lược nội dung
Các kỳ thi được tổ chức bởi PSI Services LLC ..................................2
Đóng lệ phí thi và hẹn lịch thi............................................................... 2
Lệ phí thi........................................................................................2
Hẹn lịch thi qua Internet.................................................................. 2
Hẹn lịch thi qua điện thoại .............................................................. 2
Đăng ký qua fax ............................................................................2
Đăng ký qua bưu điện ..................................................................... 2
Hẹn lại lịch một kì thi ..................................................................... 5
Mất lệ phí thi bạn đã đóng .............................................................5
Sắp xếp đặc biệt trong kỳ thi .......................................................... 5
Ngoại ngữ ........................................................................................ 5
Địa điểm thi đóng cửa do tình trạng khẩn cấp............................... 5
Bản sao phiếu điểm .......................................................................5
Phúc khảo bài thi ............................................................................. 5
Các địa điểm thi ...................................................................................5
Trình diện tại địa điểm thi ....................................................................8
Giấy tờ nhận dạng

bắt buộc tại địa điểm thi ................................................................ 8
Thủ tục an ninh ................................................................................ 8
Tham gia Phần thi viết trên máy tính ................................................. 9
Màn hình danh tính........................................................................ 9
Hướng dẫn ....................................................................................... 9
Màn hình hiển thị câu hỏi thi ....................................................... 9
Mô tả phần thi viết ............................................................................... 15
Tóm lược nội dung........................................................................ 15
Danh Sách Tài liệu tham khảo .................................................... 15
Thông báo điểm thi viết ................................................................ 15
PHẦN THI THỰC HÀNH ................................................................. 16
Yêu cầu về người mẫu thật .......................................................... 16
Đồ dùng và dụng cụ ..................................................................... 17
Tóm lược nội dung và hướng dẫn ....................................................... 18
Mẫu đơn đăng ký ............................................................................... 18
Mẫu yêu cầu sắp xếp đặc biệt trong kỳ thi ....................... Cuối bản tin

Vui lòng tham khảo trang web của chúng tôi tại địa chỉ https://www.psiexams.com/tdlr
để kiểm tra thông tin cập nhật mới nhất.

Bản quyền © 2022 của PSI Services LLC

Ngày sửa đổi 9/7/2022

CÁC KỲ THI DO PSI SERVICES LLC TỔ CHỨC
Bộ Cấp Giấy Phép và Quản Trị Tiểu Bang Texas (Texas Department of Licensing and Regulation, TDLR) đã ký hợp đồng với PSI Services LLC
(PSI) để tổ chức các kỳ thi.
THÔNG TIN LIÊN LẠC
TDLRphải chấp thuận thì bạn mới được tham gia thi. Bạn phải gửi đơn xin cấp giấy phép cùng giấy tờ,tài liệu đến địa chỉ:
Texas Department of Licensing and Regulation
PO Box 12157
Austin, TX 78711
Điện thoại: (512) 463-6599
Số điện thoại miễn phí (trong Tiểu bang Texas): (800) 803-9202
Relay Texas-TDD: (800) 735-2989
Website: www.tdlr.texas.gov
Email: examinations@tdlr.texas.gov
Bạn cần gửi mọithắc mắc và yêu cầu về thông tin liên quan đến kỳ thi trực tiếp đến PSI.
PSI Services LLC
3210 E Tropicana
Las Vegas, NV 89121
(833) 333-4741 Fax (702) 932-2666
Website: https://www.psiexams.com/tdlr
E-mail: examschedule@psionline.com
Bắt đầu từ ngày 1 tháng 3 năm 2021, PSI sẽ tổ chức trực tuyến các phần thi viết về thợ hớt tóc. Nền tảng kiểm tra trực tuyến mới này
ứng dụng môi trường giám sát từ xa, trong đó áp dụng công nghệ an toàn để giám sát thí sinh qua máy tính để bàn, video webcam và
âm thanh nhằm xác nhận danh tính của họ. Điều này cho phép thí sinh hoàn thành kỳ thi cấp phép bắt buộc trong điều kiện được giám
sát.
TDLR & PSI đã nỗ lực nghiên cứu để mang đến một phương pháp thay thế khả thi cho hình thức kiểm tra trực tiếp. Ngoài lựa chọn kiểm tra
trực tuyến, PSI sẽ tiếp tục tổ chức các phần thi viết theo hình thức truyền thống tại 22 địa điểm khảo thí của họ trên toàn bang Texas.
Bằng việc cho thí sinh lựa chọn thực hiện phần thi viết tại một trong 22 địa điểm khảo thí của chúng tôi hoặc sử dụng nền tảng kiểm tra trực
tuyến mới, chúng tôi tin tưởng rằng điều này sẽ giúp giảm bớt tình trạng không thể tham gia do điều kiện hạn chế, nhờ đó giúp đáp ứng
nhu cầu xin giấy phép từ TDLR của thí sinh một cách nhanh chóng hơn và thuận tiện hơn.
LƯU Ý: thí sinh sẽ thi cá nhân trong phòng riêng. KHÔNG ĐƯỢC PHÉP KIỂM TRA NHÓM.

Nhấp vào đây để xem bản minh họa thử nghiệm từ máy tính xách tay hoặc máy tính cá nhân của
riêng bạn.

THỦ TỤC ĐÓNG LỆ PHÍ THI VÀ HẸN LỊCH THI
Sau khi được TDLR chấp thuận là hội đủ điều kiện dự thi, bạn sẽ nhận được email xác nhận, trong đó có hướng dẫn đặt lịch hẹn thi.
Trước tiên, bạn phải vượt qua phần thi, sau đó mới có thể tham gia phần thi thực hành. Các yếu tố hội đủ điều kiện thi có hiệu lực trong 5
năm và bạn có thể tham gia thi không giới hạn số lần trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên, bạn được khuyến khích học thêmgiữa các
lần thi và tham gia thi ngay sau khi theo học trường thợ hớt tóc. Bạn sẽ phải đóng phí cho mỗi lần thi.
LỆ PHÍ THI
Chỉ dành cho phần thi viết
Chỉ dành cho phần thi thực hành

$55
$76

LỆ PHÍ ĐÃ NỘP SẼ KHÔNG ĐƯỢC HOÀN TRẢ HOẶC NHƯỢNG LẠI. Bạn sẽ mất lệ phí thi nếu bạn không thi trong vòng 1 năm, kể từ ngày PSI
thu nhận lệ phí của bạn.

Bạn có ba cách để hẹn lịch thi.
Qua Trang web (xem trang 3), Điện thoại hoặc Bưu điện (xem trang 6)
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HẸN LỊCH THI TRỰC TUYẾN QUA TRANG WEB
Cách nhanh chóng và thuận tiện nhất để hẹn lịch thi là đăng ký trực tuyến bằng cách truy cập Trang web đăng ký của PSI tại
(https://www.psiexams.com/tdlr).
1.

Chọn “ĐĂNG KÝ” để tạo tài khoản.

2.

Trên điện thoại di động, bạn cần chọn biểu tượng ở góc trên bên trái. Sau đó chọn “ĐĂNG KÝ” để tạo tài khoản.

3.

Bạn sẽ được nhắc tạo tài khoản PSI.

QUAN TRỌNG
Nhập mã ID Thí sinh mà TDLR đã cung cấp cho bạn.
Họ và tên của bạn phải khớp chính xác với thông tin
TDLR lưu giữ.
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4. Sau khi gửi biểu mẫu, bạn sẽ nhận được thông báo rằng tài khoản của bạn đã được tạo thành công. Nhấp vào “Đăng Nhập Để Tiếp Tục”.

Lưu ý: Tên người dùng là địa chỉ email bạn đã nhập khi tạo tài khoản.

5. Chọn Kỳ thi.

6.

Bạn cần nhập thông tin cá nhân của mình.

7.

Bây giờ, bạn sẽ vào phần thanh toán.

8. Bây giờ, bạn cần chọn xem bạn muốn làm
bài thi tại trung tâm khảo thí PSI hoặc từ
máy tính xách tay hay máy tính để bàn của mình.
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NẾU BẠN CHỌN LÀM PHẦN THI VIẾT TẠI TRUNG TÂM KHẢO THÍ
HÃY LÀM THEO CÁC BƯỚC DƯỚI ĐÂY
Nhập “Thành Phố hoặc Mã Bưu Điện” và chọn “Tháng Ưu Tiên” để làm Bài thi. Sau đó chọn “Tìm Kiếm Trung Tâm Khảo Thí”.

Nhấp vào địa điểm khảo thí ưu tiên.

Sau đó nhấp vào ngày giờ để đặt lịch hẹn làm Bài thi.

Bây giờ bạn đã đặt lịch hẹn và sẽ nhận được email xác nhận.
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NẾU BẠN CHỌN LÀM PHẦN THI VIẾT TRỰC TUYẾN
BẰNG MÁY TÍNH XÁCH TAY HOẶC MÁY TÍNH ĐỂ BÀN CÁ NHÂN
HÃY LÀM THEO CÁC BƯỚC DƯỚI ĐÂY
Trước khi bạn chọn ngày và giờ làm bài thi, ĐẦU TIÊN BẠN PHẢI KIỂM TRA KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH CỦA MÁY TÍNH bao gồm các bước
Kiểm Tra Video/Âm Thanh, Kiểm Tra Webcam và Kiểm Tra Hệ Thống. Bạn phải sử dụng Trình Duyệt Google Chrome. Xin lưu ý rằng nếu
máy tính của bạn thực hiện bất kỳ tiến trình cập nhật hệ thống nào (ví dụ: phần mềm, máy chủ, tường lửa, webcam, v.v.) từ thời điểm
bạn lên lịch hẹn dự thi đến thời điểm thực hiện bài thi, bạn có thể gặp sự cố với khả năng tương thích của máy tính. Tốt nhất bạn nên
thực hiện một tiến trình kiểm tra khả năng tương thích khác trên máy tính mà bạn sẽ dùng để làm bài thi, ít nhất 24 giờ trước giờ thi
đã hẹn. Bạn cũng có thể kiểm tra khả năng tương thích của máy tính trước hoặc sau khi đăng ký dự thi bằng cách nhấp vào đây.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc kiểm tra khả năng tương thích, hoặc nếu gặp sự cố khi làm bài thi, bạn có thể liên hệ với đội
ngũ hỗ trợ kỹ thuật thuộc bộ phận giám thị từ xa của chúng tôi theo số (844) 267-1017. Bạn cũng có thể bắt đầu trò chuyện sau khi đóng
Phần Mềm Trình Duyệt Bảo Mật bằng cách nhấp vào đây.
HẸN LỊCH THI QUA ĐIỆN THOẠI
Để đăng ký qua điện thoại, bạn cần có thẻ tín dụng còn hiệu lực (Visa, MasterCard, American Express hoặc Discover). Bạn có thể gọi
điện thoại đến các nhân viên phụ trách đăng ký của PSI theo số (833) 333-4741, thứ Hai đến thứ Sáu, từ 6:30 sáng đến 9:00 tối và thứ
Bảy-Chủ Nhật từ 8:00 sáng đến 4:30 chiều, theo Múi Giờ Miền Trung; họ sẽ thu lệ phí thi và đặt lịch thi cho bạn
ĐĂNG KÝ QUA BƯU ĐIỆN
Nếu muốn, bạn có thể gửi Mẫu Đăng Ký Dự Thi (có ở cuối Bản Tin Thí Sinh này) qua đường bưu điện. Gửi qua đường bưu điện Mẫu Đăng Ký
Dự Thi đã hoàn tất đến cho PSI cùng với lệ phí thi tương ứng. Bạn có thể nộp lệ phí qua thẻ tín dụng (VisaMasterCard, American Express
hoặc Discover), lệnh chuyển tiền, chi phiếucông ty hoặc chi phiếu bảo đảm. Lệnhchuyển tiền hoặc chi phiếuphải ký trả cho PSI;hãy nhớ viết
mã số giấy phép họcviên của bạn trên đó để đảm bảo rằng lệ phí bạn đóng được tính đúng cho bạn. KHÔNG CHẤP NHẬN TIỀN MẶT VÀCHI
PHIẾUCÁ NHÂN. Vui lòng cho chúng tôi 7 ngày làm việc để xử lý mẫu đăng ký của bạn, sau đó bạn có thể liên hệ với PSI để đặt lịch thi.
HẸN LẠI LỊCH THI
Bạn có thể hẹn lại lịch thi mà không mất lệ phí thi nếu chúng tôi nhận được thông báo của bạn trong vòng 2 ngày trước ngày thi theo lịch.
Bạn có thể hẹn lại lịch thi tại https://www.psiexams.com/tdlr hoặc gọi đến PSI theo số (833) 333-4741.
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Không chấp nhận tin nhắn qua hộp thư thoại hoặc tin nhắn email để hẹn lại lịch thi. Vui lòng truy cậptrang Web của PSI hoặc gọi cho
PSI để trao đổi trực tiếp với Đại diện dịch vụ khách hàng của PSI.
MẤT LỆ PHÍ THI ĐÃ ĐÓNG
Quá trình đăng ký của bạn sẽ không hợp lệ, bạn sẽ không thể tham gia thi theo lịch và bạn sẽ bị mất lệ phí thi đã đóng, nếu bạn:
▪
▪
▪
▪
▪

Không hẹn lại lịch thi ít nhất 2 ngày trước ngày thi đã đặt.
Không đến vào ngày hẹn thi.
Đến sau giờ bắt đầu thi.
Không xuất trình giấy tờ tùy thân phù hợp khi đến dự thi.
Không mặc trang phục phù hợp khi tham gia Phần Thi Thực Hành.
SẮP XẾP ĐẶC BIỆT TRONG KỲ THI

Tất cả các trung tâm khảo thí đều được trang bị để có thể tiếp cận theo Đạo Luật về Người Mỹ Khuyết Tật (Americans with Disabilities Act,
ADA) năm 1990 và sẽ đáp ứng mọi sắp xếp đặc biệt trong kỳ thi theo nhu cầu của thí sinh. Các thí sinh là người khuyết tật hoặc gặp trở ngại
khi thi phải điền thông tin vào mẫu đơn ở cuối Bản Tin Thí Sinh này và gửi fax đến PSI theo số(702) 932-2666. Mẫu đơn này cũng bao gồm
các yêu cầu thi bên ngoài tiểu bang.
NGOẠI NGỮ
Các kỳthi được thực hiện bằng tiếng Anh. Tuy nhiên, một số kỳ thicó thể thi bằng bằng tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Việt mà không cần phải
đóngthêm lệ phí. Để tham gia một trong những kỳthi này, bạn phải cho biết ngôn ngữ ưu tiên của mìnhkhi hẹn lịch thi.
Đối với các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha hoặc tiếng Việt, bạn có thể yêu cầu dịch bài thi bằng cách liên hệ với PSI và
đóng thêm phí cho mỗi bản dịch. Bạn sẽ được thông báo về chi phí sau khi PSI nhận được báo giá cho bản dịch. Thí sinh sẽ phải trả khoản
lệ phí này. Vui lòng điền thông tin vào mẫu đơn ở cuối của Bản Tin Thí Sinh này.
Thí sinh cũng có thể mang theo một quyển từ điển dịch thuật Từ sang Từ có đóng bìa. Từ điển không được có hình ảnh hoặc định nghĩa từ
ngữ. Thí sinh không được phép mang thêm bất kỳ giấy tờ nào (giấy rời hoặc dính liền) cùng với từ điển của mình. Không được phép tô
màu, gạch dưới, chú dẫn hoặc đánh dấu trong từ điển trước hoặc trong khi thi. Bất kỳ thí sinh nào bị bắt gặp ghi chép, tô màu, gạch dưới
và/hoặc chú dẫn trong từ điển trong khi thi sẽ bị tịch thu từ điển, chấm dứt thi và báo cáo cho Bộ Cấp Giấy Phép và Quản Trị Tiểu Bang
Texas.
ĐỊA ĐIỂM KHẢO THÍ ĐÓNG CỬA DO TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP
Trong trường hợp vì thời tiết khắc nghiệt hoặc tình trạng khẩn cấp buộc phải đóng cửa địa điểm khảo thí vào ngày thi đã đặt lịch, kỳ thi của
bạn sẽ được sắp xếp lại. Nhân sự PSI sẽ liên lạc với bạn trong trường hợp này. Tuy nhiên, bạn có thể kiểm tra trạng thái đặt lịch thi của
mình bằng cách gọi đến số (833) 333-4741. Chúng tôi sẽ cố gắng để sắp xếp lại kỳ thi cho bạn vào thời điểm thích hợp sớm nhất.
PHÚC KHẢO BÀI THI
PSI sẽ phối hợp với TDLR để thường xuyên đánh giá các kỳ thi được tổ chức nhằm đảm bảo rằng các kỳ thi đánh giá chính xác năng lực của
thí sinh trong các lĩnh vực kiến thức yêu cầu. Trong khi làm bài thi, các thí sinh sẽ có cơ hội đưa ra ý kiến về bất kỳ câu hỏi nào, bằng cách
nhấp vào liên kết Nhận xét trên thanh chức năng của màn hình hiển thị câu hỏi thi.
Nhân viên thiết lập bài thi của PSI sẽ phân tích ý kiến của bạn. Mặc dù PSI không trả lời những ý kiến cá nhân của thí sinh nhưngtất cả ý kiến
quan trọng đều sẽ được xem xét. Nếutrong quá trình phúc khảoý kiến, chúng tôi phát hiện sai lệch, PSI và Bộ có thể đánh giá lại kết quả của
thí sinh và điều chỉnh phù hợp. Quá trình phúc khảo này chỉ dành cho phần thi viết của thí sinh. KHÔNG có phúc khảo dành cho phần
thi Thực hành.

EXAMINATION SITE LOCATIONS
It is your responsibility to verify that you are going to the correct site.
Abilene (WRITTEN EXAMINATION ONLY)
Commerce Plaza
1290 S. Willis, Suite 109
Abilene, TX 79605

From Highway 277, exit on South 14th Street going East. Turn left on S. Willis.
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Amarillo (WRITTEN AND PRACTICAL EXAMINATIONS)
4312 Teckla, Suite 500
Amarillo, TX 79109
Exit off I-40 to Western and go South one street passed the 7th traffic light to Ridgecrest and turn right. Stay on Ridgecrest until you come to the red
brick office complex on the left side corner of Ridgecrest and Teckla. 4312 is the 3rd building facing Teckla. Ste 500 is the end suite on the North side
of the building.
From Canyon, take Bell St exit and go North to traffic light at 45th St and turn right. Turn left at the 2nd traffic light to Teckla.

Arlington (WRITTEN EXAMINATION ONLY)
Centerpoint IV
2401 E. Randol Mill Road, Suite 160
Arlington, TX 76011
From TX-360 S – Take the TX-180 exit towards Division St. Merge onto N Watson Rd. Take a slight left towards S. Watson Rd. Use the middle lane to turn
left onto E Randol Mill Rd. The Centerpoint IV building will be on your right.
From I-30 E - Take exit 28 toward Baird farm Road/Ballpark Way/Legends Way. Merge onto E Copeland Rd. Take a slight right onto TX-360 Frontage
Rd/N Watson Rd. Turn Right onto East Randol Mill Rd. The Centerpoint IV building will be on your right.

Austin (WRITTEN EXAMINATION ONLY)
LaCosta Corporate Park
6448 Hwy 290 East, Suite F111
Austin, TX 78723
If Southbound on IH 35, exit at 238A and take the right off-ramp following West 2222 (238-A). Stay on the I-35 service road to the second light. Take a
left at the traffic light at Hwy. 290 E. and stay on the Hwy. 290 E. service road. Take a left at the traffic light onto Cameron Road, go through the light
and the examination site is in the business park on the left, Ste. F-111.
If Northbound on IH 35 exit at Hwy 2222 and stay on the I-35 service road to the light at Hwy. 290 E. Take a right at the traffic light onto the 290 E.
service road. Take a left at the first traffic light onto Cameron Road. Go through the light and the examination site is in the business park on the left,
Ste. F-111.
PSI is located in NORTH Austin at the North-West corner of Cameron Road and the West bound access road to Hwy 290 E. La Costa Business Park, Ste F111.

Austin (WRITTEN AND PRACTICAL EXAMINATIONS)
8000 Anderson Square, Ste 301B
Austin, Texas 78757
If Northbound on Hwy 183 -take the Peyton Gin/Ohlen Road exit and stay in the left-hand lane so you can turn left onto Anderson Square. Turn right into
8000 Anderson Square and immediately turn left, then right at the first chance. 301B is the end building on your right.
If Southbound on Hwy 183- take the Peyton Gin/Ohlen Road exit and turn right onto Anderson Square. Turn right into 8000 Anderson Square and
immediately turn left then right at the first chance. 301B is the end building on your right.

Corpus Christi (WRITTEN EXAMINATION ONLY)
2820 S Padre Island Dr, Suite 105
Corpus Christi, TX 78415
From So. Padre Island Drive East, exit at Kostoryz. Loop back under the Kostoryz light, travel west on the access road to the 2820 building. The
examination site is located between Kostoryz and Ayers at the 2820 Building on the North site of the SPID access road.

Dallas (WRITTEN EXAMINATION ONLY)
One Empire
1140 Empire Central Dr, Suite 610
Dallas, TX 75247
From I-35E South (Stemmons Fwy), exit Empire Central (#434A). Turn right on Empire Central Dr.
From I-35E North towards Denton exit at Empire Central and turn left on Empire Central Dr.

Dallas/Richardson (WRITTEN EXAMINATION ONLY)
1701 N Collins Blvd, Suite 130
Richardson, TX 75080
From US-75 North take exit 26 onto N. Central Expressway toward Collins Blvd./Campbell Rd. turn left onto Campbell Rd. Turn left on Collins Blvd.
Building is on right.

Dallas/Richardson (PRACTICAL EXAMINATION ONLY)
300 N Coit, Suite 172
Richardson, TX 75080
From 75 South, take the Belt Line Road exit and turn right on Belt Line Road. Stay on Belt Line Road until you reach Coit. Turn right onto N Coit. The
building is on the right-hand side.
If you are coming in from LBJ (I635) and going north on 75, you will turn left onto Belt Line and turn right onto Coit.

El Paso (WRITTEN EXAMINATION ONLY)
Innovative Minds
11436 Rojas, Suite B-10
El Paso, TX 79936
From West: Take I-10 East. Take exit 30 toward Lee Trevino Dr. Left on N Lee Trevino Dr and merge to the far right lane. At the Bank of America, R on
Rojas Dr. Innovative Minds is located on right in the Rojas Business Ctr. From East: Take I-10 West. Take exit 30 toward Lee Trevino Dr. Merge to far right
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lane and at the One Source Federal Credit Union, Right on Goodyear Dr. At street light, Left on Rojas Dr. Innovative Minds is located on the left in the
Rojas Business Ctr.

El Paso (PRACTICAL EXAMINATION ONLY)
4171 N. Mesa
Bldg. A, Suite 104A
El Paso, TX 79902
From I-10E/US-180E toward downtown, take the Executive Center Blvd Exit (Exit 16). Turn left onto Executive Center Blvd. Take Executive Center Blvd
to Mesa St. Turn right onto Mesa St.
From I10-W, take the Executive Center Blvd Exit (Exit 16). Take Executive Center Blvd to Mesa St. Turn right onto Mesa St.

Fort Worth (WRITTEN EXAMINATION ONLY)
6801 McCart Avenue, Suite B-1
Fort Worth, TX 76133
From I-20 take the McCart Ave exit #435. Go South on McCart Ave passing Altamesa Blvd. You will turn left at the next light which would be Southpark
Lane. To the right, you may enter the 1st immediate parking entrance or the 2nd parking entrance on your right at 6801 McCart Ave Professional
Building. Our office suite is B1 which is located on the Northside of the building facing Southpark Lane.

Harlingen - Innovative Minds (WRITTEN EXAMINATION ONLY)
2404 F St., Suite D
Harlingen, TX 78552
From McAllen, TX: Take I-2/US-83 E. Use the right two-lanes to take the US-77 S/US-83 S exit toward Brownsville. Take the exit toward Farm to Market
Rd 1479/F St/Rangerville Rd. Merge onto S Frontage Rd. Turn right on S Idaho St.
From Brownsville, TX: Take US-77 N/US-83 N. Merge onto I-69E N/US-77 N/US-83 N. Take the exit toward Farm to Market Rd 1479/F St/Rangerville
Rd. Merge onto S Frontage Rd. Turn left onto S Rangerville Rd. Turn left onto S Frontage Rd. Turn right on S Idaho St. Additional parking available on
Idaho Street.

Houston North (Greenbriar Place) (WRITTEN EXAMINATION ONLY)
Greenbriar Place
650 North Sam Houston Pkwy E, Suite 535
Houston, TX 77060
From the Beltway 8 going West, exit Imperial Valley Drive. U-turn under the belt. Go East on the Service Road (N Sam Houston Pkwy E). The site is just
before the Hardy Toll Road Exit.
From I-610, take 45-North toward Dallas, exit Beltway 8 – East. Go East on the Service Road of Beltway 8 (N Sam Houston Pkwy E).

Houston (East) (WRITTEN EXAMINATION ONLY)
Atrium Building
11811 I-10 East Freeway, Suite 260
Houston, TX 77029
From I-10 East, take the Federal Rd exit #778A. U-turn under the freeway and come back on the feeder road going West. Building is on the right side,
next to Pappasitos Cantina.
From I-10 West, take the Holland Rd exit. Stay on the feeder road, building is on the right side, next to Pappasitos Cantina.

Houston (Southwest) (WRITTEN EXAMINATION ONLY)
One West Belt
9555 W. Sam Houston Pkwy South, Suite 140
Houston, TX 77099
The street address is on the marquee in front of the building (9555 West Sam Houston Parkway South). On a smaller sign, sitting down in the grass next
to the entry on Bissonnet, is the notation, "One West Belt". The Sam Houston Pkwy is also known as Beltway 8.
From US 59, heading South: Take the Bissonnet exit and turn right onto Bissonnet. Go about one mile - the building is on the right just before you reach
the West Sam Houston Pkwy. You can turn right from Bissonnet into the parking lot, or, if you come to the Beltway, turn right onto the feeder road and
then an immediate right into the parking lot.
From US 59, heading North: Take the Bissonnet exit and turn left (under the freeway) onto Bissonnet. Go about one mile - the building is on the right
just before you reach the West Sam Houston Pkwy. You can turn right from Bissonnet into the parking lot, or, if you come to the Beltway, turn right
onto the feeder road and then an immediate right into the parking lot.
From the West Sam Houston Pkwy South (also known as Beltway 8), heading South: Take the Bissonnet exit and turn left (under the freeway) onto
Bissonnet. Turn left into the parking lot of the first building on the left.
From the West Sam Houston Pkwy South (also known as Beltway 8), heading North: Take the West Bellfort exit and travel about two miles on the feeder
road to Bissonnet. Turn right on Bissonnet and then left into the parking lot of the first building on the left, OR do not turn on Bissonnet but drive
through the intersection and then make an immediate right into the parking lot.

Houston (Northwest) (WRITTEN AND PRACTICAL EXAMINATIONS)
9800 Northwest Freeway
Suite 200
Houston, TX 77092
From Hwy 290 driving southeast, merge onto Loop 610 North. Exit at T.C.Jester and then U-turn under Loop 610. Stay on the feeder road, Sheraton Hotel
is on the right as the road curves right. Turn into the parking lot immediately after the Sheraton Hotel and before the office building. Site is on the 2nd
floor.
Driving north on Loop 610 West exit at T.C. Jester and then U-turn under Loop 610. Stay on the feeder road, Sheraton Hotel is on the right as the road
curves right. Turn into the parking lot immediately after the Sheraton Hotel and before the office building. Site is on the 2nd floor.
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Driving west on Loop 610 North, exit at T.C. Jester and then U-turn under Loop 610. Stay on the feeder road, Sheraton Hotel is on the right as the road
curves right. Turn into the parking lot immediately after the Sheraton Hotel and before the office building. Site is on the 2nd floor.

Lubbock (WRITTEN EXAMINATION ONLY)
The Center
4413 82nd St., Suite 210
Lubbock, TX 79424
From S Loop 289, take the Quaker Ave exit and go South. Turn right on 82nd St.
McAllen (WRITTEN AND PRACTICAL EXAMINATIONS)
7000 N. 10th Street Suite C-4
McAllen, TX 78504
From S Expressway 281/S US-281, turn right onto E Trenton Rd. Turn left onto N 10th St/TX-336. The test site is on the left.

Midland (WRITTEN AND PRACTICAL EXAMINATIONS)
Westwood Village Shopping Center
4200 West Illinois Avenue, Suite 200
Midland, TX 79703
From I-20, take Midkiff Road exit. Go North on Midkiff Road. Take a left on Illinois Ave. Go .8 miles and turn right into Chinese Kitchen’s parking lot at
4200 W Illinois. Suite is at the end of the left Strip.
From Business 20 (Old Hwy 80) going West, follow Front Street until Wall St Traffic light. Go 2 blocks and turn right on Midkiff. Turn left on Illinois. Go
.8 miles and turn right into Chinese Kitchen’s parking lot at 4200 W Illinois. Suite is at the end of the left Strip.
From North Hwy 349, Look for Loop 250 West (just before overpass). Turn right at Loop and go 2 miles to Exit Midkiff. Turn left at traffic light. Turn right
at Illinois traffic signal. Turn right onto Chinese Kitchen's parking Lot at 4200 W Illinois. Suite is at the end of the left Strip.

San Antonio (WRITTEN EXAMINATION ONLY)
One Park Ten
6800 Park Ten Blvd, Suite 174-W
San Antonio, TX 78213
From Loop 410 West (near Crossroads Mall), take IH 10 East. Exit on Vance Jackson. Use the turnaround to get on the IH10West access road. Stay on the
access road until the One Park Ten building.
From IH 10 West, exit on Vance Jackson. Stay on the access road.
The building is off IH10/US87 approximately one mile inside Loop 410. The One Park Ten building is on the right, immediately after Park Ten Blvd. Suite
174-W is located on the first floor to the right of the main entrance.

San Antonio (WRITTEN AND PRACTICAL EXAMINATIONS)
9502 Computer Drive, Ste 105
San Antonio, TX 78229
From I-10 West, take exit 561 for Wurzbach and Medical Drive. Stay on the access road passed Medical Drive, then turn left on Wurzbach (going under the
freeway). Proceed one block on Wurzbach, then turn left on Bluemel. Proceed one block on Bluemel, turn left on Computer Drive, then turn right into
the parking lot for the Neuromuscular Institute of Texas at 9502 Computer Drive. PSI is in suite 105.
From I-10 East, take the Wurzbach exit and turn right on Wurzbach (going under the freeway), then follow the directions above.

Tyler (WRITTEN EXAMINATION ONLY)
3800 Paluxy Dr, Suite 310
Tyler, TX 75703
From 1-20, turn south on Hwy 69 and go to Loop 323. Turn right on 323 and follow 323 to the intersection of Paluxy Dr. Turn right on Paluxy
Drive. The Paluxy Square Complex will be immediately on the left. Go to Building 3 which is in the back.

Waco (WRITTEN EXAMINATION ONLY)
345 Owen Lane, Suite 124
Waco, TX 76710
From TX-6, take the Waco Drive exit, loop under the bridge where you will be on Sanger Ave, turn right on Owen Ln. The examination site is behind the
Richland Mall and directly across the street from the City of Waco water tower.
If you are coming in on the South Hwy 6, take the South Loop 340, then take Sanger Ave Exit.

You may also test at a PSI site outside of Texas. Please call (833) 333-4741 for more information.
Shreveport, LA
Baton Rouge, LA
McAlester, OK

Oklahoma City, OK
Tulsa, OK
Woodward, OK

10

THỦ TỤC KIỂM TRA KHI DỰ THI
Nếu bạn dự thi tại địa điểm khảo thí PSI: Vào ngày thi, bạn cần đến trước giờ hẹn thi 30 phút. Như vậy bạn sẽ có đủ thời gian đăng ký,
xác minh giấy tờ tùy thân và làm quen với quy trình thi. Sau khi vào phòng thi, bạn KHÔNG được phép trò chuyện hoặc có bất kỳ hình thức
giao tiếp nào với các thí sinh khác. Nếu bạn đến muộn hoặc không mặc trang phục phù hợp, bạn sẽ KHÔNG được vào địa điểm khảo thí và
bạn sẽ bị mất lệ phí thi đã nộp.
Nếu bạn làm bài thi bằng máy tính cá nhân của mình: Vào ngày thi, bạn có thể truy cập vào bài làm trước giờ hẹn thi 30 phút. Nếu truy
cập sau giờ bắt đầu thi, bạn sẽ KHÔNG được phép làm bài thi và sẽ bị mất lệ phí thi của mình.
GIẤY TỜ TÙY THÂN BẮT BUỘC ĐỂ DỰ THI
Bạn phải cung cấp 1 mẫu giấy tờ tùy thân (ID). Giấy tờ tùy thân phải là loại giấy tờ còn HIỆU LỰC do chính phủ ban hành, như bằng lái xe*,
thẻ căn cước cấp tiểu bang, hoặc hộ chiếu**. Giấy tờ tùy thân phải bao gồm các thông tin tiểu sử sau:
(1) tên viết hoa
(2) ảnh
(3) chữ ký
(4) ngày sinh
(5) ngày hết hạn
*Chúng tôi chấp nhận giấy phép hoặc những ID tạm thời chỉ khi kèm theo giấy phép hoặc loại ID có ảnh khác đã hết hạn/không hợp lệ.
**Hộ chiếu không có tất cả thông tin yêu cầu không được chấp nhận.
Căn cước trường trung học công lập hiện tại cũng HỢP LỆ khi kèm theo bản sao giấy phép học sinh TDLR. Nếu bạn đã tốt nghiệp trung học
phổ thông thì căn cước của bạn chỉ có hiệu lực đến ngày 31 tháng 8 của năm đó.
Các thẻ căn cước từ trườngđại học cộng đồng và đại học hai năm hiện hành đều là thẻ căn cước có HIỆU LỰC do chính phủ ban hành và chỉ
yêu cầu in tên của bạn, có ảnh và ngày sinh của bạn.
Giấy tờ tùy thân đã cung cấp phải khớp với tất cả thông tin do TDLR cung cấp cho PSI khi hội đủ điều kiện. Một bản sao kỹ thuật số ID của
bạn sẽ được tạo khi đăng ký và được lưu trữ cùng với dữ liệu cá nhân của bạn.
Nếu không thể cung cấp giấy tờ tùy thân bắt buộc, bạn phải gọi đến số (833) 333-4741 ít nhất 3 tuần trước lịch hẹn thi để bố trí phương
thức đáp ứng yêu cầu về an ninh.
Trường hợpkhông thể cung cấp tất cả giấy tờ tùy thân bắt buộc khi đi thi mà không thông báo cho PSI sẽ được coi là lỡ hẹn và bạn
sẽ không được thi và bị mất lệ phí thi đã nộp.
THỦ TỤC AN NINH
Các nội quy dự thi sau đây được áp dụng trong mọi kỳ thi. PSI có thể tạm dừng hoặc chấm dứt một bài thi bất kỳ lúc nào. Hành vi không
tuân thủ nội quy dự thi có thể dẫn đến việc bị loại kết quả thi, bị cấm thi trong tương lai và có thể dẫn đến hành động pháp lý.
Vật Dụng Bị Cấm:
•
Tài liệu tham khảo dưới mọi hình thức.
•
Thiết bị điện tử dưới mọi hình thức, bao gồm nhưng không giới hạn trong; điện thoại di động, máy ảnh, máy tính dưới mọi hình
thức (ví dụ: máy tính xách tay, máy tính bảng, iPad), tai nghe nhét tai, trò chơi điện tử, đồng hồ điện tử, máy tính cầm tay,
tai nghe, thiết bị di động, máy nghe nhạc (ví dụ: iPod), máy nhắn tin, radio, thiết bị ghi âm (âm thanh hoặc video), đồng hồ
thông minh, TV, v.v.).
•
Mũ hoặc khăn trùm đầu, trừ các loại được mang theo tín ngưỡng hoặc trang phục tôn giáo, bao gồm mũ, mũ bóng chày hoặc
lưỡi trai.
•
Trang phục rộng thùng thình hoặc áo choàng, bao gồm nhưng không giới hạn trong áo len hở vai, áo len cổ lọ, khăn choàng,
khăn quàng cổ, áo vest, áo khoác và áo choàng.
o Trong trường hợp được yêu cầu cởi áo khoác rộng bên ngoài, bên trong bạn phải mặc các trang phục phù hợp, chẳng
hạn như áo sơ mi hoặc áo cánh.
•
Các vật dụng cá nhân khác, bao gồm nhưng không giới hạn trong; ba lô, cặp, kẹo cao su, đồ uống, thực phẩm, vật phẩm may
mắn, sổ tay, giấy hoặc các vật liệu khác để viết, bút, bút chì hoặc các thiết bị viết khác, ví, tài liệu đọc, sản phẩm dùng để hút
hoặc nhai, ví, v.v.
Hành Vi Bị Cấm:
•
Cung cấp hoặc tiếp nhận hỗ trợ khi làm bài thi
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•
•

•

•

Sao chép hoặc trao đổi nội dung thi.
Sử dụng tài liệu tham khảo hoặc học liệu bên ngoài trong kỳ thi, ví dụ:
o Tìm kiếm các học liệu khác có sẵn tại chỗ.
o Tìm kiếm trên internet.
o Tìm cách sử dụng máy tính hoặc chương trình máy tính không được PSI cung cấp hoặc phê duyệt.
o Tìm cách sử dụng điện thoại hoặc thiết bị di động.
o Sử dụng notepad trên máy tính.
o Sử dụng ứng dụng trên máy tính không do PSI cung cấp.
Tham gia vào hành vi gây rối khi làm thủ tục kiểm tra hoặc trong khi làm bài thi, ví dụ:
o Hành vi ứng xử không phù hợp.
o Sử dụng ngôn ngữ mang tính lăng mạ.
o Nói to.
o Gây ra tiếng ồn không liên quan đến việc gõ bàn phím.
Tham gia vào hành vi bị cấm khi làm thủ tục kiểm tra hoặc trong khi làm bài thi, ví dụ:
o Đọc to câu hỏi.
o Rời khỏi phòng mà không có sự cho phép của giám thị.
o Sử dụng tin nhắn tức thời hoặc các hình thức giao tiếp điện tử khác.
o Chụp ảnh hoặc quay video các phần của bài thi.
o Tìm cách sử dụng điện thoại hoặc thiết bị di động.
o Cản trở tầm nhìn của giám thị (qua máy ảnh hoặc trực tiếp).
o Có tài liệu không phù hợp trên máy tính để bàn (rõ ràng).
o Thay đổi chỗ ngồi khi làm thi mà không có sự cho phép của giám thị.
o Không tập trung nhìn vào màn hình.

Trong quá trình kiểm tra, tất cả thí sinh sẽ được hỏi xem họ có còn mang bất kỳ vật dụng nào bị cấm không. Giám thị cũng có thể yêu cầu
thí sinh bỏ hết đồ khỏi túi và lộn trái túi quần áo để đảm bảo túi hoàn toàn rỗng. Giám thị cũng có thể yêu cầu thí sinh lật các gấu tay áo và
gấu quần để đảm bảo không giấu tài liệu hoặc thiết bị ghi âm trong đó.
Giám thị cũng sẽ kiểm tra cẩn thận gọng kính, kẹp cà vạt hoặc các trang phục khác có thể được sử dụng để giấu thiết bị ghi âm. Giám thị
cũng sẽ yêu cầu kiểm tra các vật dụng trong túi quần áo của thí sinh.
Không có vật dụng bị cấm nào được phép để trong tầm với hoặc tầm nhìn của thí sinh. Nếu phát hiện các vật dụng bị cấm trong quá trình
làm thủ tục kiểm tra, thí sinh phải cất vào tủ chứa đồ được cung cấp hoặc cất vào xe của họ khi dự thi tại trung tâm khảo thí. PSI không
chịu trách nhiệm đối với sự an toàn của đồ dùng cá nhân hoặc vật dụng bị cấm.
Bất kỳ thí sinh nào bị phát hiện cung cấp hoặc tiếp nhận hỗ trợ trong khi làm bài thi, bị phát hiện mang vật dụng bị cấm, thực hiện hành vi
bị cấm hoặc vi phạm quy định an ninh bất kỳ đều sẽ bị chấm dứt tư cách dự thi và được yêu cầu giao nộp tất cả tài liệu dự thi. Tất cả những
trường hợp này sẽ được báo cáo cho đơn vị tổ chức thi.
Các nội quy khác khi dự thi tại trung tâm khảo thí, bao gồm nhưng không giới hạn trong:
▪
Người nhà đi cùng thí sinh không được phép chờ ở trung tâm khảo thí, bao gồm trong tòa nhà hoặc tại khuôn viên tòa nhà. Điều này
cũng áp dụng cho tất cả các khách, bao gồm tài xế, con cái, bạn bè, gia đình, đồng nghiệp hoặc giáo viên hướng dẫn.
▪
Khi thí sinh đã ngồi vào vị trí và bắt đầu làm bài thi, thí sinh chỉ được phép ra khỏi phòng thi để vào nhà vệ sinh sau khi được giám thị
cho phép. Thí sinh sẽ không được gia hạn thêm thời gian hoàn thành bài thi.
Các nội quy khác khi làm bài thi trên máy tính xách tay hoặc máy tính để bàn của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn trong:
•
Tạm thời di chuyển ra khỏi phạm vi quan sát của máy ảnh.
•
Đủ ánh sáng để giám thị có thể nhìn thấy hoạt động của thí sinh.
•
Dịch vụ Internet phải đáp ứng yêu cầu để tổ chức buổi thi, xem trang 14 để biết các yêu cầu.
•
Máy ảnh trên nền web phải được cài đặt sao cho đảm bảo tầm nhìn lý tưởng của giám thị.
•
Thí sinh không được đổi máy tính trong khi làm bài thi.
•
Thí sinh không được thay đổi chỗ ngồi trong khi làm bài thi.
•
Thí sinh phải tuân theo các hướng dẫn của giám thị, có thể bao gồm nhưng không giới hạn trong:
o Đặt tay trên máy tính để bàn.
o Tập trung nhìn vào màn hình máy tính.
o Ngồi yên tại chỗ trong khi làm bài thi.
o Để tay cách xa khuôn mặt.
•
Cố gắng hết sức để tránh che miệng trong suốt thời gian làm bài thi. Lưu ý rằng không được phép nói chuyện/thì thầm/lẩm
nhẩm trong khi làm bài thi.
•
KHÔNG được phép nghỉ giải lao khi thi đang làm bài thi dưới hình thức trực tuyến có sự giám sát từ xa. Nếu bạn cho rằng bản
thân không thể hoàn thành bài thi mà không cần nghỉ giải lao, vui lòng không đăng ký dự thi dưới hình thức trực tuyến có sự
giám sát từ xa.
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DỰ THI TẠI ĐỊA ĐIỂM KHẢO THÍ PSI
Bạn sẽ thi trên máy tính. Bạn sẽ sử dụng con chuột và bàn phím máy tính.

MÀN HÌNH DANH TÍNH
Bạn sẽ được đưa đến trạm thi bán riêng tư để làm bài thi. Khi ngồi vào trạm thi, bạn sẽ được nhắc xác nhận tên, số thẻ căn cước và chủ đề
thi mà bạn đã đăng ký.

HƯỚNG DẪN
Trước khi bạn bắt đầu bài thi, trên màn hình máy tính sẽ hiển thị một bài hướng dẫn giới thiệu. Thời gian hướng dẫn là tối đa 15 phút sẽ
KHÔNG tính vào thời gian làm bài thi của bạn. Các câu hỏi mẫu sẽ được cung cấp sau phần hướng dẫn để bạn có thể thực hành trả lời câu
hỏi và xem lại câu trả lời.
MÀN HÌNH HIỂN THỊ CÂU HỎI THI
“Thanh công cụ” ở trên cùng của câu hỏi thi cho phép bạn nhấp chuột để truy cập các tính năng có sẵn khi làm bài thi.

Mỗi lần sẽ có một câu hỏi hiển thị trên màn hình. Trong thời gian thi, số phút còn lại sẽ được hiển thị ở trên cùng của màn hình và được
cập nhật khi bạn ghi câu trả lời.
QUAN TRỌNG: Sau khi đã nhập câu trả lời, bạn vẫn có thể quay lại bất kỳ câu hỏi nào và thay đổi câu trả lời nếu chưa hết thời gian thi hoặc
bạn chưa kết thúc bài thi.

THÔNG BÁO ĐIỂM THI VIẾT
DỰ THI TRỰC TIẾP TẠI CƠ SỞ: Điểm số của bạn sẽ được hiển thị trên màn hình khi kết thúc bài thi và bản báo cáo điểm số sẽ được gửi
qua email cho bạn. Trong trường hợp bạn bị trượt, báo cáo điểm số qua email sẽ bao gồm bản phân tích chỉ ra điểm mạnh và điểm yếu
của bạn theo từng phần thi. Nếu không nhận được báo cáo điểm số qua email, bạn có thể in ra từ tài khoản trực tuyến của mình.
DỰ THI TRỰC TUYẾN CÓ GIÁM SÁT TỪ XA: Thí sinh dự thi dưới hình thức giám sát từ xa: bạn phải lựa chọn kết thúc cả phần thi và phần
khảo sát của bài thi để nhận được kết quả trên màn hình và bản báo cáo điểm qua email. Trong trường hợp bạn bị trượt, báo cáo điểm số
qua email sẽ bao gồm bản phân tích chỉ ra điểm mạnh và điểm yếu của bạn theo từng phần thi. Nếu không nhận được báo cáo điểm số qua
email, bạn có thể in ra từ tài khoản trực tuyến của mình.

DỰ THI TRỰC TUYẾN BẰNG MÁY TÍNH CÁ NHÂN HOẶC MÁY TÍNH XÁCH TAY
Trong hình thức dự thi trực tuyến, giám thị sẽ giao tiếp với thí sinh trên màn hình trong quá trình thi và tạm dừng buổi thi bất cứ khi nào
khi phát hiện có bất kỳ người hay hoạt động trái phép nào xuất hiện trên màn hình video hoặc trong bản ghi âm. Giám thị sẽ tạm dừng kỳ
thi bất cứ khi nào thí sinh rời khỏi trạm thi hoặc xảy ra trường hợp gián đoạn. Giám thị có thể kết thúc bài thi nếu sự gián đoạn không được
khắc phục một cách thích hợp. Kết quả bài thi sẽ được hiển thị ngay lập tức trên màn hình sau khi bạn hoàn thành bài thi VÀ phần khảo sát
sau bài thi. Thí sinh sẽ không được cung cấp báo cáo điểm số bản cứng sau khi hoàn thành bài thi được tổ chức dưới dạng giám sát từ xa
này.
Trước khi kỳ thi của bạn bắt đầu, vui lòng lưu ý các nội quy dự thi sau:
✓
Xin lưu ý rằng KHÔNG được phép dùng tai nghe nhét tai, tai nghe trùm tai, mũ, nón, mũ trùm đầu, mũ lưỡi trai hoặc bất
cứ thứ gì có thể đặt lên đầu hoặc mặt.
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✓
✓
✓
✓
✓

Thí sinh không được phép sử dụng Thức ăn, Đồ uống hoặc Nghỉ giải lao. Tất cả các vật dụng cá nhân phải được di chuyển
khỏi vị trí dự thi.
Bạn không được phép rời khỏi trạm thi trong khi thi.
Cố gắng hết sức để tránh che miệng trong suốt thời gian làm bài thi. Lưu ý rằng không được phép nói chuyện/thì thầm/lẩm
nhẩm trong khi làm bài thi.
Bạn phải đặt cả hai tay lên hoặc trên bàn đặt máy tính trong khi làm bài thi.
Ngoài ra, xin lưu ý rằng trong mọi trường hợp, bạn không được phép chụp ảnh màn hình hoặc chụp ảnh bài thi hoặc kết quả
bài thi bất kỳ lúc nào trong hoặc sau buổi thi.

Nếu vi phạm bất kỳ quy tắc nào trong số này, bạn sẽ bị cảnh cáo và có thể bị chấm dứt tư cách dự thi và mất lệ phí thi.
ĐẢM BẢO KIỂM TRA KHẢ NĂNG TƯƠNG THÍCH CỦA MÁY TÍNH, bao gồm Kiểm Tra Video/Âm Thanh, Kiểm Tra Webcam và Kiểm Tra Hệ
Thống. Trước khi hẹn lịch thi, hãy nhấp vào đây. Bạn phải sử dụng Trình Duyệt Google Chrome.

Xin lưu ý rằng nếu máy tính của bạn thực hiện bất kỳ tiến trình cập nhật hệ thống nào (ví dụ: phần mềm, máy chủ, tường lửa, webcam, v.v.)
từ thời điểm bạn lên lịch hẹn dự thi đến thời điểm thực hiện bài thi, bạn có thể gặp sự cố với khả năng tương thích của máy tính. Tốt nhất
bạn nên thực hiện một tiến trình kiểm tra khả năng tương thích khác trên máy tính mà bạn sẽ dùng để làm bài thi, ít nhất 24 giờ trước giờ
thi đã hẹn. Bạn cũng có thể kiểm tra khả năng tương thích của máy tính trước hoặc sau khi đăng ký dự thi bằng cách nhấp vào đây.

BẮT ĐẦU LÀM BÀI THI
Bạn có thể truy cập vào bài làm trước giờ hẹn thi 30 phút.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến việc kiểm tra khả năng tương thích, hoặc nếu gặp sự cố khi làm bài thi, bạn có thể liên hệ với đội
ngũ hỗ trợ kỹ thuật thuộc bộ phận giám thị từ xa của chúng tôi theo số (844) 267-1017. Bạn cũng có thể bắt đầu trò chuyện sau khi đóng
Phần Mềm Trình Duyệt Bảo Mật bằng cách nhấp vào đây
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MÔ TẢ PHẦN THI VIẾT

Uốn xoăn cố định

Bản tóm lược nội dung thi được soạn thảo và cập nhật định kỳ bởi đội
ngũ chuyên gia trong các lĩnh vực thực hiện dịch vụ thẩm mỹ, hướng
dẫn và các vấn đề pháp lý. Bản tóm lược nội dung kỳ thi giúp người
đăng ký giấy phép xác định các lĩnh vực quan trọng để thực hiện nhiệm
vụ của mình với công chúng một cách đủ trình độ và hợp pháp.

Duỗi tóc

Sử dụng bản tóm lược làm hướng dẫn để xem xét tài liệu tham khảo
trước khi thi. Bản tóm lược liệt kê các chủ đề trong kỳ thi và số câu hỏi
cho mỗi chủ đề. Không hẹn lịch thi cho đến khi bạn làm quen với các
chủ đề trong bản tóm lược.

Chăm sóc móng tay/móng chân

Các sản phầm làm tóc bằng hóa chất
Chăm sóc móng và da

4

4.5%

15

17,5%

Sinh lý học móng và da

Chăm sóc da mặt
Cạo râu
Chuẩn bị

Bài thi hành nghề thợ làm tóc tiểu bang Texas
85 câu hỏi chấm điểm - 90 phút - 70% câu trả lời đúng

khu vực cạo

mới đạt yêu cầu 8 câu hỏi không chấm điểm - 10 phút

Kỹ thuật
Bảo vệ khách hàng

TÓM LƯỢC NỘI DUNG

Chủ đề
Cấp giấy phép và Quản trị

An toàn dao cạo
Số
câu
hỏi
7

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Phần
trăm
8,0%

Kỳ thi này KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TÀI LIỆU THAM KHẢO.
Các tài liệu tham khảo liệt kê dưới đây được sử dụng để soạn các câu
hỏi cho kỳ thi này.

Đáp ứng yêu cầu về cấp giấy phép
Trách nhiệm của người được cấp phép

▪

Milady’s Standard Professional Barbering (Làm tóc chuyên nghiệp
tiêu chuẩn của Milady, Ấn bản lần thứ 6 , 2017,
www.milady.cengage.com.

▪

Bộ luật hành chính Texas: Mã số Tiêu đề 16, Phần 4, Chương 82,
www.tdlr.texas.gov

▪

Bộ luật nghề nghiệp Texas, Tiêu đề 9: Chương 1601 và 1603,
www.tdlr.texas.gov

Sức khỏe và an toàn
Vệ sinh, khử trùng, tiệt trùng và an toàn
25

29,5%

Vệ sinh và khử trùng dụng cụ, thiết bị
và môi trường làm việc
Quy trình vệ sinh và an toàn

CÂU HỎI KHÔNG CHẤM
ĐIỂM

Tác nhân gây bệnh và vi khuẩn
Rối loạn tóc, da, và da đầu
Sự cố tiếp xúc
Chăm sóc tóc và da đầu

4

4.5%

12

14,0%

8

10,0%

10

12,0%

Xử lý hóa chất và quy trình

Bài thi của bạn bao gồm các câu hỏi không chấm điểm. Bạn cần sử
dụng các câu hỏi để xây dựng các bài thi chính xác trong tương lai.
Những câu hỏi này sẽ KHÔNG được chấm điểm và thời gian trả lời
những câu hỏi này đã được cộng vào thời gian thi cho phép.

Kiến thức về sản phẩm
Sinh lý tóc và da đầu
Cắt tóc và tạo kiểu tóc
Tư vấn và phân tích
Cắt tóc
Tạo kiểu tóc
Nhuộm tóc
Tư vấn và phân tích
Quy trình nhuộm tóc
Sản phẩm nhuộm tóc
Dịch vụ tạo kiểu tóc bằng hóa chất (11%)
Tư vấn và phân tích
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PHẦN THI THỰC HÀNH
Nếu có bất kỳ thắc mắc hoặc quan ngại nào về phần thi thực hành,
vui lòng gửi email đến barber@psionline.com.
Đọc kỹ các hướng dẫn sau đây để bạn sẽ được trang bị tốt cho cuộc thi.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪

Sau khi bạn vào phòng thi, bạn KHÔNG được phép trò chuyện
hoặc có bất kỳ hình thức giao tiếp nào với các thí sinh và/hoặc
người mẫu khác.
Bạn phải sử dụng một người mẫu thật cho dịch vụ làm móng,
dịch vụ cạo râu, sự cố tiếp xúc với máu và dịch vụ chăm sóc mặt.
Bạn có thể sử dụng một người mẫu thật HOẶC một người
mẫu giả cho quy trình cắt tóc. Nếu bạn chọn sử dụng một
người mẫu giả, bạn cần mang theo hai người mẫu giả.
Bạn phải sử dụng một người mẫu giả cho quy trình sấy khô và
dịch vụ về nhiệt, chuẩn bị sử dụng hóa chất nhuộm tóc một quá
trình, và dịch vụ làm xoăn cố định.
Da của người mẫu thật phải sạch và không mắc bệnh về da.
Người mẫu thật của bạn phải có mặt khi bạn làm thủ tục vào thi.
Giám thị sẽ theo dõi thời gian trong quá trình thi. Các thí sinh sẽ
không nhận được điểm cho bất kỳ hoạt động nào không được hoàn
thành trong giới hạn thời gian được quy định.
Trong thời gian diễn ra Phần thi thực hành, bạn phải tuân theo tất
cả các quy tắc hiện hành để bảo vệ khách hàng và đảm bảo sức
khỏe, an toàn cũng như an sinh công cộng.
Bạn không được quan sát các thí sinh khác trong quá trình thi.
Các sản phẩm liên quan đến aerosol KHÔNG được phép, sử dụng
trong quá trình thi.
Thí sinh phải thực hiện tất cả các nhiệm vụ theo tuần tự liệt kê
trong bản tin này, nếu không sẽ KHÔNG nhận được điểm.
Thời gian được phân bổ cho mỗi dịch vụ bao gồm thời gian chuẩn
bị và dọn dẹp.
Điều quan trọng là bạn phải mang theo tất cả các đồ dùng/dụng và
trang thiết bị cần thiết khi bạn đến làm bài thi. Sau khi bạn đến và
đăng ký thì bạn sẽ KHÔNG được phép rời khỏi khu vực thi.
Tất cả các đồ dùng/dụng cụ phải sạch sẽ, vệ sinh, không bị bẩn.
Các sản phẩm phải được dán nhãn bằng TIẾNG ANH (chấp nhận
nhãn của nhà sản xuất ).
Thí sinh PHẢI giơ tay khi kết thúc mỗi phần thi để cho biết mình
đã hoàn thành phần thi.
Không được phép đánh dấu hoặc tô màu xung quanh tóc, da đầu,
hoặc chân tóc của người mẫu/người mẫu giả. Thí sinh đưa theo
người mẫu thật hoặc người mẫu giả có các dấu hiệu đó sẽ không
nhận được điểm cho các phần thi yêu cầu sử dụng những người
mẫu thật/người mẫu giả này.
KHÔNG được dùng giấy tra bài và ghi chép bằng tay (ví dụ: giấy
ghi chép trên hộp đựng, vật dụng được đánh số và/hoặc túi có
danh sách đồ dùng/dụng cụ hoặc hướng dẫn bằng văn bản) trong
phần thi thực hành. Nếu làm như vậy thí sinh sẽ mất điểm của tất
cả các Tiêu chí quy trình trong thời gian thi. Cho phép dán nhãn
định danh lên túi đồ dùng thực hiện dịch vụ.
Bạn phải đi giày kín mũi chân.
Các vật dụng để sót lại sẽ được vứt bỏ.
KHÔNG được mang điện thoại di động vào phòng thi thực hành.

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG
Người chấm điểm phần thi thực hành của PSI (giám khảo) không
được đánh giá phần thi thực hành của thí sinh đang là học viên, nhân
viên, chủ lao động hoặc đồng nghiệp của người chấm điểm, hoặc có
liên quan đến người chấm điểm theo quan hệ gia đình, lợi ích cá nhân
hoặc tài chính hoặc mối quan hệ khác. Nếu bạn cảm thấy người chấm
điểm được chỉ định cho bạn thuộc một hoặc nhiều hơn thành phần
trong số này, bạn phải thông báo cho người chấm điểm ngay lập tức.
Nếu bạn phát hiện người chấm điểm đã vi phạm chính sách này, kết
quả thi của thí sinh sẽ bị hủy bỏ.
Người chấm điểm có trách nhiệm quan sát và chấm điểm việc thực
hành kỹ năng của bạn và không được phép trò chuyện với các thí sinh
trừ việc chào hỏi thông thường và do đó KHÔNG được phép hướng
dẫn hoặc thảo luận kết quả bài thi bằng bất kỳ cách nào. Vui lòng gửi
tất cả các thắc mắc và/hoặc lo ngại đến Dịch vụ Khách hàng của PSI.
YÊU CẦU VỀ NGƯỜI MẪU THẬT
CHỈ CHO PHÉP MỘT NGƯỜI MẪU THẬT TRONG CÁC DỊCH
VỤ.
Phải có thêm một người mẫu thật cho các dịch vụ làm móng, cắt tóc,
cạo râu và mặt. Yêu cầu về người mẫu thật được liệt kê bên dưới:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Phải ít nhất 16 tuổi; một người mẫu thật dưới 18 tuổi phải có
mẫu đơn chấp thuận có chữ ký của phụ huynh ;
Phải sẵn lòng cho phép thí sinh thực hiện các thủ thuật trên
người họ;
Phải xuất trình giấy tờ nhận dạng hiện hành có ảnh do chính
phủ ban hành có ngày sinh, chẳng hạn như bằng lái xe, tại địa
điểm thi;
Không được phép hỗ trợ thí sinh bằng bất kỳ cách nào hoặc
nói chuyện với thí sinh trong khi thi;
Da của người mẫu thật phải sạch sẽ và không mắc bệnh về da;
Phải ký tên vào bản Tuyên thệ dành cho người mẫu thật khi có
mặt tại địa điểm thi;
Phải rời cơ sở thi sau khi xong việc.

.
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ĐỒ DÙNG VÀ DỤNG CỤ
Thí sinh có trách nhiệm mang theo tất cả các đồ dùng và dụng cụ cần thiết để thực hiện tất cả các dịch vụ. Xem lại tóm lược nội
dung phần thi thực hành (hiển thị bên dưới) để đảm bảo bạn mang theo tất cả các đồ dùng/dụng cụ cần thiết để thực hiện những
dịch vụ này.

VẬT DỤNGKHÔNG ĐƯỢC DÁN NHÃN

CÁC VẬT DỤNG CHỈ ĐƯỢC DÁN
NHÃN BẰNG TIẾNG ANH

KHÔNG ĐƯỢC DÁN NHÃN cho các vật dụng được liệt kê dưới
đây. Nếu dán nhãn cho các vật dụng này, bạn có thể bị mất điểm.

PHẢI DÁN NHÃN cho các vật dụng được liệt kê dưới đây
(KHÔNG được phép đánh số theo bất kỳ hình thức nào; có thể chấp
nhận nhãn nhà sản xuất). Nếu không dán nhãn đúng cách cho các vật
dụng, bạn sẽ bị trừ điểm.

•

Đồ dũa và chà móng

•

Máy sấy thổi

•

Bát đựng nước (không bắt buộc)

•

Kẹp móng

• Chất làm mát da, tươi da hoặc se da

•

Lược

• Bộ dụng cụ tiếp xúc với máu/bộ dụng cụ sơ cứu

•

Bông gòn/gạc gòn /khăn giấy lau mặt

•

Cây sủi da

•

Dụng cụ dùng một lần

•

Lưỡi dao cạo dùng một lần (có lưỡi)

• Sản phẩm khử trùng hoặc mô phỏng được EPA phê duyệt

•

Máy uốn điện

• Chất khử trùng bàn tay

•

Bao tay

• Sản phẩm để mát xa

•

(Các) loại khăn quấn

•

Giấy cuốn đuôi tóc

•

Bát nhúng ngón tay

• Kem cạo râu không có aerosol

•

Lược

•

• Sản phẩm mô phỏng cho các dịch vụ dùng hóa chất (ví
dụ: gel, cholesterol)

Tông đơ cắt tóc

•

Kéo cắt tóc

• Sản phẩm mô phỏng cho dịch vụ làm xoăn cố định ( ví dụ:
nước)

•

Mũ chùm đầu

• Chai xịt có nước

•

Giá gác hoặc giá ba chân cho người mẫu giả

•

Đầu người mẫu giả (nếu sử dụng người mẫu giả để
cắt tóc, bạn cần hai người mẫu giả.)

•

Dải băng quấn cổ

•

Khăn giấy

•

Chổi và đồ phủi bụi

•

Thanh uốn xoăn vĩnh viễn

•

Thùng rác có nắp

•

Bông bảo vệ

•

Đồng hồ gắn tường

•

Lược, bát hoặc chai nhuộm

•

Trạm làm việc/ bàn làm móng kèm theo ghế

•

Khăn

• Bộ dụng cụ 30x30 được dán nhãn là ”Đã xử lý vệ sinh, Sạch sẽ
hoặc Đã khử trùng"

• Sản phẩm làm sạch
• Dung dịch tẩy da viền quanh móng

• Kem bảo vệ

• Túi rác
CÁC VẬT DỤNG DO ĐƠN VỊ TỔ CHỨC THI CUNG CẤP
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TÓM LƯỢC NỘI DUNG
▪
▪
▪

Toàn bộ phần thi sẽ diễn ra trong 3 giờ 29 phút.
Tổng số điểm là 163.
Điểm đỗ cho toàn bộ Phần thi thực hành là 70% (Phần thi này chiếm 115 điểm trong số 163 điểm).

Các giám khảo sẽ sử dụng những thông tin sau đây để chấm điểm thành tích của bạn trong Phần thi thực hành:
Các giám khảo sẽ sử dụng những thông tin sau đây để chấm điểm thành tích của bạn trong Phần thi thực hành: Thí sinh KHÔNG ĐƯỢC bắt
đầu bất kỳ quy trình nào cho đến khi nghe đọc xong hướng dẫn cho từng phần thi và có chỉ thị bắt đầu thực hiện. Thí sinh KHÔNG cần phải
thực hiệnthêm hoặc thay đổi các nhiệm vụ không được liệt kê dưới đây. Các mục KHÔNGđược liệt kê dưới đây KHÔNG được chấm điểm
trong phần thi. Thí sinh PHẢI lùi lại và giơ tay khi kết thúc mỗi phần thi để cho biết đã hoàn thành phần thi.
CÁC HƯỚNG DẪN CHUNG BAN ĐẦU DÀNH CHO THÍ SINH:
(Đọc sau khitất cả các thí sinh đã ghi danh và Người chấm điểm và thí sinh sẵn sàng| bắt đầu).
mừng bạn đến với PSI Chúc mừng bạn đã vượt qua phần thi viết. Giám thị phụ trách buổi thi này sẽ đọc các hướng dẫn, theo dõi thời gian cho
mỗi phần và chỉ có thể giải đáp các thắc mắc thông thường không đưa ra yêu cầu hay chỉ dẫn gì cho bạn liên quan đến phần thi này. Những
người chấm điểm có trách nhiệm quan sát và chấm điểm việc thực hành kỹ năng của bạn và không được phép trò chuyện với các thí sinh trừ
việc chào hỏi thông thường. Sau khi phần thi bắt đầu, bạn có thể để toàn bộ các dụng cụ tại trạm làm việc quy định. Bạn không được quan sát
phần thực hành của các thí sinh khác. Vui lòng không nói chuyện hoặc giúp đỡ các thí sinh khác trong buổi thi Mặc dù bạn có thể sử dụng nhà
vệ sinh trong buổi thi, vui lòng lưu ý là thời gian đi vệ sinh vẫn tiếp tục được tính vào thời gian thi và bất kỳ hướng dẫn nào mà bạn bỏ lỡ sẽ
không được nhắc lại. Mỗi lần chỉ được phép có một thí sinh đi vệ sinh, vì vậy vui lòng quay trở lại càng sớm càng tốt.
Có ai thắc mắc gì về các hướng dẫn mà tôi vừa đọc không?
Phần đầu tiên là Khử trùng và sắp đặt dụng cụ trước khi thi. Bạn có 10 phút để lấy các dụng cụ ra và chuẩn bị khu vực thực hành của
bạn. Bạn sẽ được thông báo khi còn 5 phút.
Bạn có thể bắt đầu.
Khử trùng và sắp đặt dụng cụ trước khi thi - Thời gian cho phép: 10 phút
Tiêu chí an toàn (1 điểm cho mỗi tiêu chí):
1. Khử trùng bề mặt làm việc
2. Vứt bỏchất thải đúng cách
3. Bộ dụng cụ vệ sinh
4. Tránh lây nhiễm chéo
Các thí sinh còn 5 phút . Bạn thí sinh vui lòng ngừng làm bài.
Quy trình chấm điểm cho phần này đã hoàn tất. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần thi tiếp theo.
Phần tiếp theo là Quy trình chăm sóc bàn tay. Vui lòng thực hiện một quy trình chăm sóc bàn tay trên 5 ngón tay. Các bạn có 22
phút để hoàn thành phần này. Bạn sẽ được thông báo khi còn 11 phút.
Bạn có thể bắt đầu.
Làm móng tay - Thời gian cho phép: 22 phút
TẤT CẢ CÁC DÒNG NHIỆM VỤ LIÊN QUAN ĐẾN PHẦN NÀY PHẢI ĐƯỢC THỰC HIỆN TRÊN NGƯỜI MẪU THẬT ĐỂ
NHẬN ĐƯỢC ĐIỂM TIÊU CHÍ QUY TRÌNH VÀ AN TOÀN
Tiêu chí quy trình (1 điểm cho mỗi tiêu chí):
1. Chuẩn bị bàn làm móng tay
2. Vệ sinh/làm sạch bàn tay
3. Tạo hình móng tay
4. Làm mềml ớp biểu bì
5. Làm sạch móng
6. Sấy khô bàn tay
7. Dùng dụng cụ cắt bỏ da viền quanh móng.
8. Đẩy ngược phần da viền quanh móng
9. Làm sạch dưới đầu móng
10. Hoàn thiện các móng

Tiêu chí an toàn (1điểm cho mỗi tiêu chí):
1. Vứt bỏ chất thải đúng cách
2. Đảm bảo vệ sinh sạch sẽ trạm làm việc/khu vực làm móng
3. Thay thế vật dụng bị nhiễm bẩn
4. Đảm bảo hộp đựng vẫn đóng khi không sử dụng
5. Bộ dụng cụ vệ sinh
6. Tránh lây nhiễm chéo
Các thí sinh còn 11 phút . Bạn thí sinh vui lòng ngừng làm bài.
Quy trình chấm điểm cho phần này đã hoàn tất. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần thi tiếp theo.
phần tiếp theo là Quy trình cạo râu chuyên nghiệp. Sau khi mẫu được chuẩn bị và đã thoa lớp bọt thứ hai, vui lòng chờ người chấm điểm đề
nghị thực hiện cách sử dụng các động tác đưa tay thuận (freeland), đưa tay ngược (backhand) và đưa tay thuận ngược lại. Khi tất cả các phần
thực hành đã hoàn tất, Thí sinh sẽ đượcđề nghị hoàn thành quy trình cạo râu. Phần này không được tính thời gian.
Bạn có thể bắt đầu.
Cạo râu chuyên nghiệp - Thời gian cho phép: 42phút
TẤT CẢ DÒNG NHIỆM VỤ LIÊN QUAN ĐẾN PHẦN NÀY PHẢI ĐƯỢC THỰC HIỆN TRÊN NGƯỜI MẪU THẬT ĐỂ NHẬN
ĐƯỢC ĐIỂM TIÊU CHÍ QUY TRÌNH VÀ AN TOÀN .
Tiêu chí Tiêu quy trình (3 điểm cho mỗi tiêu chí):
1. Vệ sinh/làm sạch bàn tay
2. Chuẩn bị cho khách hàng quy trình cạo râu
3. Chuẩn bị mặt của khách hàng để cạo râu
4. Loại bỏ bọt
5. Thoa lại bọt trên mặt
Bắt đầu cạo râu
6. Thể hiện việc sử dụng việc lướt thuận tay trong một số khu vực phù hợp
7. Thể hiện việc sử dụng phương pháp lướt trái tay trong một số khu vực thích hợp
8. Thể hiện việc sử dụng phương pháp lướt bằng tay thuận đảo ngược trong một số khu vực thích hợp
Hoàn tất cạo râu
9. Loại bỏ tất cả bọt còn sót lại
Tiêu chí an toàn (1 điểm cho mỗi tiêu chí):
1. Vứt bỏ chất thải đúng cách
2. Đảm bảo vệ sinh sạch sẽ trạm làm việc/khu vực làm móng
3. Đảm bảo khăn chùm đầu được giữ nguyên trong khi thực hiện dịch vụ
4. Thay thế vật dụng bị nhiễm bẩn
5. Đảm bảo hộp đựng vẫn đóng khi không sử dụng
6. Bộ dụng cụ vệ sinh
7. Tránh lây nhiễm chéo
Các thí sinh còn 21 phút . Bạn thí sinh vui lòng ngừng làm bài.
Quy trình chấm điểm cho phần này đã hoàn tất. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần thi tiếp theo.
Phần tiếp theo là Quy trình xử lý sự cố tiếp xúc với máu. Vui lòng thực hiện các bước quy trình xử lý một Sự cố tiếp xúc với máu. Các bạn có
12 phút để hoàn thành phần này. Bạn sẽ được thông báo khi còn 6 phút..
Bạn có thể bắt đầu.
Xử lý sự cố tiếp xúc với máu– Thời gian cho phép: 12 phút
TẤT CẢ DÒNG NHIỆM VỤ LIÊN QUAN ĐẾN PHẦN NÀY PHẢI ĐƯỢC THỰC HIỆN TRÊN NGƯỜI MẪU THẬT ĐỂ NHẬN
ĐƯỢC ĐIỂM TIÊU CHÍ QUY TRÌNH VÀ AN TOÀN .
Tiêu chí quy trình (1 điểm cho mỗi tiêu chí):
1. Mang bao tay
2. Tạo áp lực lên móng cắt mô phỏng
3. Làm sạch móng cắt mô phỏng
4. Băng móng cắt mô phỏng
5. Thải bỏ đúng cách các vật liệu đã sử dụng
6. Vệ sinh/làm sạch bàn tay

Tiêu chí an toàn (1 điểm cho mỗi tiêu chí):
1. Vứt bỏ chất thải đúng cách
2. Đảm bảo vệ sinh sạch sẽ trạm làm việc/khu vực làm móng
3. Thay thế vật dụng bị nhiễm bẩn
4. Đảm bảo hộp đựng vẫn đóng khi không sử dụng
5. Bộ dụng cụ vệ sinh
6. Tránh lây nhiễm chéo
Các thí sinh còn 6 phút . Bạn thí sinh vui lòng ngừng làm bài.
Quy trình chấm điểm cho phần này đã hoàn tất. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần thi tiếp theo.
Phần tiếp theo là Quy trình chăm sóc da mặt. Vui lòng thực hiện một liệu trình chăm sóc da mặt và thể hiện các động tác mát-xa. Các bạn
có 17 phút để hoàn thành phần này. Bạn sẽ được thông báo khi còn 9 phút.
Bạn có thể bắt đầu.
Mặt - Thời gian cho phép: 17 phút
TẤT CẢ CÁC DÒNG NHIỆM VỤ LIÊN QUAN ĐẾN PHẦN NÀY PHẢI ĐƯỢC THỰC HIỆN TRÊN NGƯỜI MẪU THẬT ĐỂ
NHẬN ĐƯỢC ĐIỂM TIÊU CHÍ QUY TRÌNH VÀ AN TOÀN
Tiêu chí quy trình (1 điểm cho mỗi tiêu chí):
1. Vệ sinh/làm sạch bàn tay
2. Chuẩn bị người mẫu thật cho quy trình
3. Bôi kem làm sạch
4. Thể hiện ít nhất một thao tác trên mặt
5. Loại bỏ kem mát-xa
6. Bôi chất làm mát da, làm tươi da, hoặc tonner
Tiêu chí an toàn (1 điểm cho mỗi tiêu chí):
1. Vứt bỏ chất thải đúng cách
2. Đảm bảo vệ sinh sạch sẽ trạm làm việc/khu vực làm móng
3. Đảm bảo khăn chùm đầu được giữ nguyên trong khi thực hiện dịch vụ
4. Thay thế vật dụng bị nhiễm bẩn
5. Đảm bảo hộp đựng vẫn đóng khi không sử dụng
6. Bộ dụng cụ vệ sinh
7. Tránh lây nhiễm chéo
Các thí sinh còn 9phút. Bạn thí sinh vui lòng ngừng làm bài.
Phần tiếp theo là Quy trình cắt tóc. Vui lòng thực hiện một quy trình cắt tóc, trong đó các bạn sẽ cắt một inch tóc trên cả đầu bằng kéo và
tông-đơ. Các bạn có 37 phút để hoàn thành phần này. Bạn sẽ được thông báo khi còn 18 phút. Các người mẫu sẽ đượcgiải tán cùng một lúc
khi kết thúcphần này sau khi chấm điểm xong.
Bạn có thể bắt đầu.
Cắt tóc - Thời gian cho phép: 37phút
PHẦN NÀY CÓ THỂ ĐƯỢC THỰC HIỆN TRÊN NGƯỜI MẪU THẬT HOẶC NGƯỜI MẪU GIẢ.
Tiêu chíquytrình (3 điểm cho mỗi tiêu chí):
1. Vệ sinh/làm sạch bàn tay
2. Chuẩn bị người mẫu thật/người mẫu giả cho quy trình
3. Thực hiện phân tích da đầu
4. Sử dụng kỹ thuật cắt tông đơ thuận tay trái trong toàn bộ khu vực cổ
5. Sử dụng tông đơ xén-chải -ngược lên từ gáy đến đường cong thái dương
6. Sử dụng tông đơ xén-chải ngược lên từ phần đuôi tóc mai đến đường cong thái dương
7. Sử dụng kéo cầm tay để cắt khu vực đỉnh đầu
8. Sử dụng kỹ thuật uốn cong
9. Đảm bảo tóc cắt được đều bằng việc sử dụng lược -cắt
10. Đảm bảotóc cắt được cân bằng
11. Phủi sạch tóc đã cắt trên người mẫu thật/người mẫu giả
12.Dọn dẹp tóc ở trạm làm việc và quét tóc trên sàn
Tiêu chí an toàn (1 điểm cho mỗi tiêu chí):
1. Vứt bỏ chất thải đúng cách
2. Đảm bảo vệ sinh sạch sẽ trạm làm việc/khu vực làm móng
3. Đảm bảo khăn chùm đầu được giữ nguyên trong khi thực hiện dịch vụ
4. Thay thế vật dụng bị nhiễm bẩn

5. Đảm bảo hộp đựng vẫn đóng khi không sử dụng
6. Bộ dụng cụ vệ sinh
7. Tránh lây nhiễm chéo
Các thí sinh còn 18 phút Bạn thí sinh, vui lòng ngừng làm bài.
Người mẫu, cám ơn sự tham gia của các bạn; sự tham gia của các bạn đến đây là kết thúc. Bây giờ các bạn có thể rời khỏi khu vực thi.
Quy trình chấm điểm cho phần này đã hoàn tất. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần thi tiếp theo.
Phần tiếp theo là Quy trình sấy khô và uốn quăn bằng nhiệt nóng. Vui lòng sấy khô phần tóc ướt và dùng thanh uốn để hoàn thành lọn
quăn cho một mảng tóc mà bạn lựa chọn. Các bạn có 22 phút để hoàn thành phần này. Bạn sẽ đượcthông báo trong vòng 11 phút còn lại
Bạn có thể bắt đầu.
Quy trình sấy khô và uốn quăn bằng nhiệt nóng– Thời gian cho phép: 22 phút
TẤT CẢ CÁC DÒNG NHIỆM VỤ LIÊN QUAN ĐẾN PHẦN NÀY PHẢI ĐƯỢC THỰC HIỆN TRÊN NGƯỜI MẪU GIẢ ĐỂ NHẬN
ĐƯỢC ĐIỂM TIÊU CHÍ QUY TRÌNH VÀ AN TOÀN .
Tiêu chí quy trình (1 điểm cho mỗi tiêu chí):
1. Vệ sinh/làm sạch bàn tay
2. Sấy khô tóc ướt trong một góc phần tư bạn chọn
3. Kiểm tra thanh uống để có nhiệt độ thích hợp
4. Làm xoăn một phần phụ của tóc
5. Bảo vệ da đầu trong khi làm xoăn
Tiêu chí an toàn (1 điểm cho mỗi tiêu chí):
1. Vứt bỏ chất thải đúng cách
2. Đảm bảo vệ sinh sạch sẽ trạm làm việc/khu vực làm móng
3. Đảm bảo khăn chùm đầu được giữ nguyên trong suốt quy trình
4. Thay thế vật dụng bị nhiễm bẩn
5. Bộ dụng cụ vệ sinh
6. Tránh lây nhiễm chéo
Các thí sinh còn 11 phút Bạn thí sinh, vui lòng ngừng làm bài.
Quy trình chấm điểm cho phần này đã hoàn tất. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần thi tiếp theo.
Phần tiếp theo là Chuẩn bị phết thuốc cho quy trình tóc uốn xoăn cố định và chỉnh màu một quy trình. Các bạn có 10 phút để hoàn thành
phần này. Bạn sẽ được thông báo trong vòng 5 phút còn lại
Bạn có thể bắt đầu.
Chuẩn bị phết thuốc - Thời gian cho phép: 10 phút TẤT CẢ DÒNG NHIỆM VỤ LIÊN QUAN ĐẾN PHẦN NÀY PHẢI ĐƯỢC
THỰC HIỆN TRÊN NGƯỜI MẪU GIẢ ĐỂ NHẬN ĐƯỢC ĐIỂM TIÊU CHÍ QUY TRÌNH VÀ AN TOÀN .
Tiêu chí quy trình (1 điểm cho mỗi tiêu chí):
1. Vệ sinh/làm sạch bàn tay
2. Chuẩn bị người mẫu giả cho quy trình
3. Chia phần tóc thành hai cung phần tư
4. Thoa kem bảo vệ
Các thí sinh còn 5 phút. Bạn thí sinh vui lòng ngừng làm bài.
Quy trình chấm điểm cho phần này đã hoàn tất. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần thi tiếp theo
Phần tiếp theo là Quy trình uốn xoăn cố định. Vui lòng bọc tối thiểu 4 thanh cuốn. Người chấm điểm sẽ đề nghị bạn thực hiện quy trình
thấm thuốc và kiểm tra lọn xoăn. Các bạn sẽ có 17 phút để hoàn thành phần này và sẽ được thông báo khi còn 9 phút.
Bạn có thể bắt đầu.
Uốn xoăn vĩnh viễn – Thời gian cho phép: 17 phút
TẤT CẢ CÁC DÒNG NHIỆM VỤ LIÊN QUAN ĐẾN PHẦN NÀY PHẢI ĐƯỢC THỰC HIỆN TRÊN NGƯỜI MẪU GIẢ ĐỂ
NHẬN ĐƯỢC ĐIỂM TIÊU CHÍ QUY TRÌNH VÀ AN TOÀN .
Tiêu chí quy trình (1 điểm cho mỗi tiêu chí):
1. Vệ sinh/làm sạch bàn tay
2. Chia mảng tóc và bọc tối thiểu bốn thanh cuốn
3. Để dây ở vị trí thích hợp

4. Quấn thanh uốn tóc với độ căng thích hợp
5. Thể hiện quy trình thấm thuốc trên tất cả các thanh cuốn
6. Thể hiện việc kiểm tra lọn xoăn để xác nhận việc phát triển lọn xoăn
Tiêu chí an toàn (1 điểm cho mỗi tiêu chí):
1. Vứt bỏ chất thải đúng cách
2. Đảm bảo vệ sinh sạch sẽ trạm làm việc/khu vực làm móng
3. Đảm bảo khăn chùm đầu được giữ nguyên trong khi thực hiện dịch vụ
4. Thay thế vật dụng bị nhiễm bẩn
5. Đảm bảo hộp đựng vẫn đóng khi không sử dụng
6. Bộ dụng cụ vệ sinh
7. Tránh lây nhiễm chéo
Các thí sinh còn 9 phút. Bạn thí sinh vui lòng ngừng làm bài.
Quy trình chấm điểm cho phần này đã hoàn tất. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần thi tiếp theo.
Phần tiếp theo là Chỉnh màu một quy trình trên bốn mảng tóc. Vui lòng phết thuốc để chỉnh sửa màu nhuộm theo một quy trình và giả
thiết là có 1 inch tóc mọc lại. Các bạn có 10 phút để hoàn thành phần này. Bạn sẽ được thông báo trong vòng 5 phút còn lại
Bạn có thể bắt đầu.
Chỉnh sửa màu một quy trình -Thời gian cho phép: 10 phút
TẤT CẢ CÁC DÒNG NHIỆM VỤ LIÊN QUAN ĐẾN PHẦN NÀY PHẢI ĐƯỢC THỰC HIỆN TRÊN NGƯỜI MẪU GIẢ ĐỂ
NHẬN ĐƯỢC ĐIỂM TIÊU CHÍ QUY TRÌNH VÀ AN TOÀN.
Tiêu chí quy trình (1 điểm cho mỗi tiêu chí):
1. Kiểm tra trước trên sợ tóc
2. Kiểm tra trước trên da
3. Sử dụng sản phẩm nhuộm
4. Đảm bảo không còn hóa chất trên da mặt hoặc tai của mẫu giả
Tiêu chí an toàn (1 điểm cho mỗi tiêu chí):
1. Vứt bỏ chất thải đúng cách
2. Đảm bảo vệ sinh sạch sẽ trạm làm việc/khu vực làm móng
3. Đảm bảo khăn chùm đầu được giữ nguyên trong khi thực hiện dịch vụ
4. Thay thế vật dụng bị nhiễm bẩn
5. Bộ dụng cụ vệ sinh
6. Tránh lây nhiễm chéo
Các thí sinh còn 5 phút . Bạn thí sinh vui lòng ngừng làm bài.
Quy trình chấm điểm cho phần này đã hoàn tất. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần thi tiếp theo.
Phần cuối cùng là Khử trùng khi kết thúc buổi thi. Các bạn có 10 phút để hoàn thành phần này. Bạn sẽ được thông báo khi còn 5 phút.
Bạn có thể bắt đầu.
Khử trùng khi kết thúc buổi thi - Thời gian cho phép: 10 phút
Tiêu chí an toàn (1 điểm mỗi tiêu chí):
1. Vứt bỏ vật liệu đã sử dụng
2. Khử trùng trạm làm việc và vệ sinh khu vực làm việc
3. Cất dọn tất cả các đồ dùng, dụng cụ và/hoặc đồ dùng cá nhân
Bạn thí sinh còn 5 phút. Bạn thí sinh vui lòng ngừng làm bài.
Quy trình chấm điểm cho phần này đã hoàn tất.
CÁC HƯỚNG DẪN CUỐI CÙNG DÀNH CHO THÍ SINH:
Phần thi thực hành đến đây là kết thúc. Vui lòng ngồi tại chỗ quy định của bạn để chờ phiếu điểm. Nếu không có trục trặc về máy tính, sẽ chỉ mất
khoảng 5 đến 10 phút để lập phiếu. Sau khi nhận được phiếu điểm, bạn cần phải rời khỏi khu vực thi ngay. Vui lòng đọc và xem lại toàn bộ phiếu
điểm của bạn. Người chấm điểm hoặc giám thị không được phép thảo luận về phần thi hoặc kết quả thi của bạn. Nếu bạn có thắc mắc hay quan
ngại, vui lòng chờ 24 giờ sau đó liên lạc với ban dịch vụ khách hàng PSI. Cám ơn các bạn và chúc các bạn một ngày tốt đẹp.

EXAMINATION REGISTRATION FORM
TEXAS COSMETOLOGY AND BARBER
Trước khi bạn bắt đầu. . .
Đọc Bản tin thông tin dành cho thí sinh trước khi điền vào mẫu đăng ký này. Bạn phải cung cấp tất cả các thông tin được yêu cầu và nộp
lệ phí thích hợp. VUI LÒNG NHẬP THÔNG TIN HOẶC VIẾT CHỮ IN RÕ RÀNG. Các mẫu đăng ký không đầy đủ, không thể đọc được hoặc không
kèm theo lệ phí thích hợp sẽ được trả lại khi chưa được xử lý. Lệ phí đăng ký không được hoàn lại hoặc chuyển nhượng.
1. Tên hợp pháp:
Họ

Tên

Tên đệm

2. Số giấy phép học viên:
3. Địa chỉ hòm thư:
Number, Street (Phải là địa chỉ thực, Địa chỉ hòm thư bưu điện KHÔNG được chấp nhận)

Phòng/Căn

Thành phố
4. Điện thoại:
5. Email:

Tiểu bang

Nhà

-

Mã Zip

Office

-

____________________________________________@______________________________________________________

6. Kỳ thi: (Chọn một mục)

hỉ phần thi viết ($55)
C

Chỉ phần thi thực hành ($76)

Lưu ý: Bạn phải đỗ Phầnthiviết trước khi bạn có thể nộp lệphí và lên lịch thi Thực hành.
7. Tổng lệ phí: $___________.
Bạn có thể nộp lệ phí bằng thẻ tín dụng, lệnh chuyển tiền, chi phiếucông ty hoặc chi phiếu đảm bảo. Lậpchi phiếuhoặc lệnh chuyển tiền
phải trả cho "PSI" và ghisố giấy phép học viên của bạn trên đó. Không chấp nhận tiền mặt và chi phiếu cá nhân.
Nếu thanh toán bằng thẻ tín dụng, đánh dấu một lựa chọn: ❑ VISA

❑ MasterCard

❑ American Express

❑ Discover

Số Thẻ: ______________________________________________________ Ngày hết hạn: ________________________________

Mã xác minh thẻ: _____________

Số xác minh thẻ có thể được ghi ở mặt sau của thẻ (
ba chữ số cuối cùng trên dải chữ ký) hoặc ở mặt trước của thẻ (bốn chữ số
bên phải và phía trên số tài khoản thẻ).

Địa chỉ đường phố gửi hóa đơn: _________________________________________________________ Mã Zip gửi hóa đơn: __________________
Tên chủ thẻ (Viết in hoa): _______________________________________ Chữ ký:________________________________________
8. Bản tuyên thệ: Tôi xin xác nhận rằngnhững thông tin được cung cấp trong mẫu đăng ký này (và/hoặc qua điện thoại cho PSI) là chính
xác. Tôi hiểu rằng bất cứ thông tin khai gian nào cũng có thể dẫn đến việc từ chối cấp giấy phép. Tôi đã đọc và hiểu bản tin thông tin
dành cho kỳ thi.
Chữ ký: _________________________________________________________

Ngày: _______________________________________

Hãy điền và gửi đơn đăng ký này cùng với lệ phí thi đến:
PSI Services LLC * NGƯỜI NHẬN: Examination Registration TX CO
3210 E Tropicana * Las Vegas, NV * 89121
Fax (702) 932-2666 * (833) 333-4741 * TTY (800) 735-2929
www.psiexams.com
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MẪU YÊU CẦUSẮP XẾP ĐẶC BIỆT TRONG KỲ THI
HOẶC TỔ CHỨC THINGOÀI TIỂU BANG
Tất cả các trung tâm thi đều được trang bị để cung cấp lối ra vào phù hợp với Đạo luật về Người khuyết tật Hoa Kỳ (ADA) năm 1990.
Những thí sinh bị khuyết tật hoặc gặp trở ngạikhi tham gia thi có thể yêu cầu Sắp xếp đặc biệttrongkỳ thi.
YÊU CẦU SẮP XẾP ĐẶC BIỆT QUA PHƯƠNG THỨC TRỰC TUYẾN
Những thí sinhbị khuyết tật hoặc gặp trở ngại khitham giathicần phải yêu cầu các sắp xếp thay thế bằng cách Nhấp vào đây. Bạn sẽ được
liên lạc qua email trong vòng 48 giờ.
Quy định về các yêu cầu sắp xếp đặc biệt trong kỳ thi:
Bạn phải nộp các giấy tờ từ cơ quan y tế hoặc tổ chức đào tạo cung cấp chẩn đoán. Tài liệu xác minh gửi cho PSI phải in trên văn phòng
phẩm có chứa tiêu đề đầu của cơ quan thẩm quyền hoặc chuyên gia và bao gồm các nội dung sau:


Mô tả về khuyết tật và các hạn chế liên quan đến kỳ thi



Sắp xếp/thay đổi đề xuất



Tên, chức danh và số điện thoại của cơ quan hoặc chuyên gia y tế



Chữ ký của cơ quan hoặc chuyên gia y tế

YÊU CẦU SẮP XẾP ĐẶC BIỆT QUA FAX HOẶC EMAIL
Nếu muốn, bạn có thể gửi fax mẫu đơn này, cùng với giấy tờ, tài liệu hỗ trợ, đến số (702) 932-2666 hoặc gửi email đến địa chỉ
examaccommodations@psionline.com. Sau 4 ngày, các Ban phụ trách sắp xếp đặc biệt trong kỳ thi PSI sẽ gửi email cho bạn xác nhận
phê duyệt kèm theo hướng dẫn cho bước tiếp theo.
Ngày: _________________________________________________ Số ID: ___________________________________________________
Tên hợp pháp: _____________________________________________________________________________________________________
Họ

Tên

Địa chỉ: _________________________________________________________________________________________________________
Đường

Thành phố, tiểu bang, mã Zip

Điện thoại: (_________) _____________ - __________________ Địa chỉ email: _____________________________________________
Di động
Kiểm tra bất kỳ sắp xếp đặc biệt trong kỳ thi nào mà bạn yêu cầu (yêu cầu phải đi kèmgiấy tờ, tài liệu đã nộp):
 Thiết bị đọc (sắp xếp đặc biệt cho người bị khiếm thị
hoặc khuyết tật học tập)

 Thời gian gia hạn
(Thời gian bổ sung yêu cầu:______________)

 Phần thi viết in cỡ chữ lớn

 Yêu cầu dịch bài thi (yêu cầu này không yêu cầu cung cấp giấy
tờ, tài liệu bổ sung)
Bạn sẽ được thông báo về chi phí sau khi PSI nhận được báo giá
cho bản dịch. Thí sinh sẽ phải trả khoản lệ phí này.

 *Yêu cầu thingoài tiểu bang (yêu cầu này không
yêu cầu cung cấp giấy tờ, tài liệu bổ sung)
Địa điểm được yêu cầu: ____________________________

*Bạn có thể gửi email yêu cầu tổ chức thi ngoài tiểu bang của mình đến OutofStateRequest@psionline.com.

TDLR PHẢI PHÊ DUYỆT THÌ BẠN MỚICÓ THỂ THAM GIA THI
KHÔNG HẸN LỊCH THI CHO ĐẾN KHI BỘ PHẬN SẮP XẾP ĐẶC BIỆT CỦA PSI
PSI TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ CÁC YÊU CẦU SẮP XẾP ĐẶC BIỆT
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PSI Services LLC
3210 E Tropicana
Las Vegas, NV 89121
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